
 

 

 جذٍل زهاًبٌذی هسابقات فَتسال درٍى داًشگاّی داًشجَیاى داًشگاُ علَم پسشکی گٌاباد

 اًتخابی تین فَتسال داًشگاُ 

 شوارُ

 بازی ّا  

 زًٌذُ گل   اهتیاز  ًتیجِ   زهاى  بازی بیي دٍ تین 

    21/1/21پنج شنبه  کارشناسی فوریت  –ترشیس  )الف(1

    پنج شنبه  فوریت  –پرستاری  )ب(2

    / 21/1یک شنبه 2پرستاری  -2پسشکی  )الف( 3

    یک شنبه  علوم آزمایشگاهی -1اتاق عمل  )ب(4

    یک شنبه  6پسشکی  –بهداشت حرفه ای  )الف(5

    یک شنبه  پرستاری  – 6پرستاری  )ب(6

    /26/1دوشنبه  2پرستاری  –ترشیس  )الف(7

    دوشنبه   6پرستاری  – 1اتاق عمل  )ب(8

    دوشنبه  6پسشکی  –کارشناسی فوریت  )الف(9

    دوشنبه  بهداشت حرفه ای  -2پسشکی  )الف(11

    /21/1سه شنبه  6پسشکی  –ترشیس  )الف(11

    سه شنبه  6پرستاری –علوم آزمایشگاهی  )ب( 12

    سه شنبه  2پرستاری  –بهداشت حرفه ای  )الف(13

    سه شنبه  2پسشکی  –کارشناسی فوریت  )الف( 14

    /21/1چهار شنبه  فوریت -1اتاق عمل  )ب(15

    چهار شنبه  بهداشت حرفه ای  –ترشیس  )الف(16

    چهار شنبه  2پسشکی  -6پسشکی  )الف(17

    چهار شنبه  اتاق عمل  -پرستاری  )ب(18

    /22/1پنج شنبه  کارشناسی فوریت  -2پرستاری  )الف(19

    پنج شنبه  علوم آزمایشگاهی     -فوریت )ب(21

    پنج شنبه  2پسشکی  –ترشیس  )الف(21

    پنج شنبه  علوم آزمایشگاهی  –پرستاری  )ب(22

    متعاقبا اعالم خواهد شد  کارشناسی فوریت  –بهداشت حرفه ای  )الف(23

     فوریت  – 6پرستاری  )ب(24

     2پرستاری  – 6پسشکی  )الف(25

 از هر گروه تیم های اول و دوم که به لحاظ امتیاز بیشتر می باشند به دور بعد راه خواهند یافت

 امتیاز محسوب می شود   0 ، و باخت 1 ، مساوی 3هر برد برای 

 ّای ضربذری : بازی

 



 

 

 

 زًٌذُ گل ًتیجِ زهاى بازی بیي تین ّای... شوارُ بازی

   متعاقبا اعالم خواهد شد دوم گروه ب     ----اول گروه الف 16بازی 

    دوم گروه الف -----اول گروه ب  11بازی 
 ّای فیٌال ٍ ردُ بٌذی بازی

 زًٌذُ گل ًتیجِ زهاى بازی بیي تین ّای ... بازی

   متعاقبا اعالم خواهد شد     11بازنده بازی  -16بازنده بازی  بازی رده بندی

    11برنده بازی  -16برنده بازی  بازی فینال

 

 شرایط : 

اساهی تین تٌْا تا قثل از هساتقِ اٍل قاتل تغییر است ٍ اهکاى تغییر اساهی ٍ یا اضافِ ًوَدى ًفرات  تعذ از  -

  .هقذٍر ًوی تاشذتِ ّیچ عٌَاى زهاى تعییي شذُ 

  .تین ها هلزم به پوشیدى لباس های هتحد الشکل و شواره دار هی باشند -

ٍ عَاقة ّرگًَِ رفتار ًاشایست ٍ غیر خَاّذ شذ  هساتقات تا حضَر ًوایٌذُ کویتِ اًضثاطی ترگسار -

  .اخالقی هتَجِ خَد فرد ٍ سرپرست تین هی تاشذ

  .فیٌال، هحسَب ًخَاّذ شذّای ضرتذری، ردُ تٌذی ٍ  ّا در تازی دٍر اٍل تازیدر زرد ّای کارت  -

 .ّا هی تاشذ تازیتازیکي از کل هستقین  تِ هٌسلِ هحرٍهیت  دریافت کارت قرهس  -

هلسم هی تاشٌذ راس ساعت تعییي شذُ در هحل ترگساری هساتقات حاضر تاشٌذ عذم حضَر تِ  تین ّا -

   .تِ ًفع تین هقاتل اعالم خَاّذ شذ 0تر 3هَقع تِ هٌسلِ اًصراف ٍ ًتیجِ 

 . ًیي رسوی فَتسال ترگسار خَاّذ شذهساتقات طثق آخریي قَا -

 کارشناسی فوریت -(1)پرستاری  -(6)پسشکی -بهداشت حرفه ای -(1)پسشکی -ترشیس گرٍُ الف:

 فوریت -علوم آزمایشگاهی )امید( -پرستاری -)شیرهای خسته( 6پرستاری  -(2)اتاق عمل  گرٍُ ب:

 


